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                   Kính gửi:  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- Các hội, đoàn thể huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, 
UBND huyện dự kiến tổ chức phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2022 

trong ngày 24/52022 để cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND 
huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và một số nội dung theo Quy chế. Để chuẩn 

bị tốt các nội dung liên quan đến phiên họp, UBND huyện gửi trước tài liệu dự thảo 
07 nội dung (đợt 1) để đại biểu nghiên cứu góp ý, cụ thể: 

I. NỘI DUNG THÔNG QUA KỲ HỌP HĐND HUYỆN THƯỜNG LỆ 
GIỮA NĂM 2022 

1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng 
– an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

2. Dự thảo Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 
tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

3. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022. 

4. Dự thảo Báo cáo Kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri gửi đến kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021); kết luận của Chủ tọa 

tại phiên thảo luận và giải trình tại kỳ họp thứ Năm; các ý kiến trả lời, lời hứa của 
Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tại kỳ họp thứ 

Năm, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

II. NỘI DUNG THÔNG QUA THEO QUY CHẾ 

1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và chương 
trình công tác tháng 6/2022. 

2. Thực hiện Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 4/4/2022 của UBND tỉnh Phú 
Yên và Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 16/11/2021 của Huyện ủy Tây Hòa về việc 
thực hiện chương trình hành động số 08 -CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy Phú 
Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú 
Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. 

V/v Gửi trước tài liệu (đợt 1) 

 phục vụ phiên họp UBND huyện 
thường kỳ tháng 5/2022 
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3. Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 
22/12/2021 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tây Hòa. 

Về thời gian, địa điểm, thành phần dự, UBND huyện sẽ có Thông báo sau./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Lưu: VPHU, CQ. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Yên 
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